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1. Het lijkt er op alsof voor de deponering op de CIBG website verschillende termen worden 
gebruikt: In 655.103 (en 103a) gaat het over de 
website www.jaarverantwoordingzorg.nl en in RJ 655.504, 511 en 511a over "bij het 
CIBG". Voorstel: kies voor dezelfde term en dan bij voorkeur term  "bij het CIBG". 
Voorkeur omdat het de vraag is of je via   www.jaarverantwoordingzorg.nl wel op de 
website terecht komt waar die jaarrekeningen "hangen" (het lijkt dat de weg 
via https://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx de beste methode is) 

2. Op diverse plekken staat "wettelijk budget aanvaardbare kosten" (655.104 en 655.208) 
maar pas bij model D wordt duidelijk dat het alleen om de Wlz gaat. Voorstel: voeg "Wlz" 
op een of andere manier ook toe in 655.104 en 655.208. 

3. Overigens kan die hele 655.208 geschrapt kan worden, want het is of "logisch" of niet 
terzake doende (normatief en niet-normatief deel) of zo voor de hand liggend 
(zorginstelling stelt de berekening na afloop van het boekjaar op) dat vermelding verder 
vragen oproept dan vragen oplost. 

4. uit Bijlage 2 blijkt dat 655.208 ook van toepassing is op jeugdhulpaanbieders en 
ambulancevoorzieningen, maar die hebben toch niet met Wlz te maken (NB: overigens 
heb ik niet die hele tabel op juistheid/logica getoetst). 

5. Het klopt wat er in 655.203 staat, maar vanaf 2019 zouden die posten er toch niet meer 
moeten kunnen zijn. Voorstel: schrappen. 

6. In 655.301a staat dat jeugdhulpaanbieders gebruik moeten maken van model op de 
site www.jaarverantwoordingzorg.nl. Vaak heeft een dergelijke instelling ook een WTZi-
erkenning en WTZi-omzet (NB: dit is geen theoretische situatie, binnen GGZ en VVT juist 
vaak voorkomend). Dan moet je de modellen van RJ 655 toepassen. Dat zou elkaar 
kunnen bijten.  

7. Nog los daarvan: je zou uit 655.402 kunnen halen dat die jeugdhulpaanbieder voor de 
bedrijfsopbrengsten en -lasten Model D van RJ 655 moet toepassen, maar dat is niet zo, 
want uit bijlage 2 blijkt dat die niet van toepassing is op jeugdhulpaanbieders. Voorstel: 
bij 655.402 toevoegen "met uitzondering van jeugdhulpaanbieders", net als bij die 
ambulancevoorzieningen. 

8. In model D staat dat "Dotaties aan Voorzieningen" een aparte post in de Bedrijfskosten 
zijn. De meeste voorzieningen van zorginstellingen betreffen personele lasten en dan is 
het logischer dat die dotaties in de personeelslasten worden verantwoord. NB: deze 
classificatie staat al enige jaren in de Bijlage D, dus is niet een nieuw punt. Verder 
bestaan dergelijke voorzieningen uit drie elementen: dotaties, onttrekkingen en vrijval. 
Onduidelijk is of de Vrijval in de resultatenrekening in mindering gebracht moet worden 
op de Dotaties.  
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